
 

 

 

 

 

 

 

 
Projeto Ferramentas Tecnológicas (P250) 

 

Manual do Qualtrics 
 

A PUCPR mantém contrato com a Qualtrics para que professores e estudantes 
possam usufruir desta plataforma mundialmente conhecida para construção e distribuição 
dos instrumentos para coleta de dados de nossas pesquisas quantitativas, bem como 
geração de relatórios e análises iniciais dos dados coletados. 
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1. Criação de conta gratuita para comunidade PUCPR  
 

• Acesse http://pucpr.qualtrics.com e clique 
em “Please click here to create an 
account.”; 

• Preencha o Login com o seu endereço de 
e-mail com o domínio “@pucpr.br” ou 
"@pucpr.edu.br" (1); 

• Inclua uma senha (2), que não precisa 
ser a mesma da intranet. Clique em “Sign 
In”; 

• Preencha seu primeiro nome (3), último 
nome (4) e seu telefone de contato (5), este 
opcional. Clique em “Finish”; 
 
 

• Clique em “Sign Me Up” (6). Será 
enviada uma mensagem de confirmação 
para a sua caixa de correio “@pucpr.br” 
ou "@pucpr.edu.br"; 

 
Agora você precisa acessar seu e-mail institucional para concluir o cadastro. 

• Acesse o site da PUCPR www.pucpr.br, 
Estudante/professor, clique em Webmail (7) e acesse usando 
seu login de rede e a senha de rede da PUCPR 
• Na Caixa de Entrada abra a mensagem automática do 
Qualtrics e clique no link de confirmação. Se a mensagem 
não aparecer, verifique a pasta Spam – em raros casos a 
mensagem pode ser desviada. 
• Você será direcionado para uma página da web 
confirmando seu acesso e abrindo a possibilidade de acessar 
novamente a página do Qualtrics. 
• Clique no link ou acesse 

novamente http://pucpr.qualtrics.com e insira o seu login e senha cadastrados. 
 
 
 
 

1 

2 

3 4 

5 

6 

7 

http://pucpr.qualtrics.com/
http://www.pucpr.br/
http://pucpr.qualtrics.com/
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2. Funcionalidades gerais  
 

Ao acessar seu ambiente no Qualtrics, a página inicial oferece diversos serviços, 
que modem ser resumidos desta forma: 
• Projetos (8): acesso aos instrumentos já criados. É, também, a página inicial do 

Qualtrics; 
• Contatos (9): acesso ao ambiente para criação de listas (anteriormente chamadas de 

Painéis), que serão utilizadas para distribuição dos instrumentos; 
• Biblioteca (10): ambiente destinado ao arquivamento de mensagens, imagens e 

demais modelos salvos ao longo da construção dos instrumentos; 
• Ajuda (11): ambiente com guias e materiais de ajuda para as diversas situações; 
• Pessoal (12): menu para acesso a opções de Configurações da conta, atualização da 

conta e logout do sistema; 
• Criar projeto (13): botão para iniciar a construção de novo instrumento para coleta de 

dados; 
• Lista de projetos (14): lista de todos os projetos já criados ou compartilhados contigo; 
• Ações (15): botão com menu que permite algumas ações relacionadas ao projeto em 

questão (incluindo copiar, compartilhar ou renomear projeto); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1. Configurações da conta 
 

Entre as configurações da conta disponíveis, é possível alterar senha e idioma 
padrão. 
• Clique no botão pessoal (12) e clique em Configurações da 

conta (16); 
• Para alterar a senha atual (17), preencha os campos Senha 

antiga, Nova senha e repita em Confirmar senha. Clique em 
Alterar senha para efetivar a alteração; 

• Para alterar o idioma padrão, vá a área Alterar idioma e 
escolha o idioma de sua preferência (18). A alteração é 
realizada no mesmo momento, sem necessidade de salvar; 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 
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1.2. Projetos  
 

Na área de Projetos (8), os instrumentos são elencados em uma lista (14), e 
possuem os seguintes atributos: 
• Tipo (19): se refere ao tipo de projeto que se refere o instrumento. Para a licença que 

temos a disposição na PUCPR, utilizamos apenas o primeiro: Pesquisa; 
• Nome do projeto (20): nome dado ao projeto para identificação interna. Não é 

mostrado aos destinatários da distribuição; 
• Status (21): status atual do instrumento. Pode ser Novo (ainda não distribuído), Ativo 

(já distribuído e aberto para coleta de dados) ou Fechado (bloqueado para coleta de 
dados); 

• Última alteração (22): data da última alteração que foi realizada nos componentes do 
instrumento; 

• Data de criação (23): data em que o projeto foi iniciado; 
• Respostas (24): total de respostas que o instrumento recebeu até o momento. Inclui as 

respostas de teste; 
 
 
 
 
 

 
1.3. Ações do projeto 
 

Ao clicar no botão de Ações (15) em frente ao instrumento de interesse, aparece menu 
com as seguintes opções: 
• Fechar: permite o bloqueio da coleta dos dados. Altera o status 

do projeto para Fechado; 
• Colaborar: permite o compartilhamento do instrumento com 

outro usuário que tem conta Qualtrics. Permite o 
compartilhamento com permissão para editar, ver relatórios, 
ativar, copiar e/ou distribuir; 

• Renomear: permite a alteração do nome do projeto; 
• Copiar: realiza cópia exata do instrumento em outro; 
• Visualizar: permite a visualização do instrumento ao longo da 

construção, para teste de usabilidade; 
• Traduzir: ferramenta que permite a tradução das perguntas 

utilizando o envio/recebimento das traduções para o Google 
Translate; 

• Distribuir: permite a distribuição (encaminhar/liberar) do 
instrumento para coleta de dados; 

• Analise e dados: área destinada a consulta e análise inicial dos dados coletados; 
• Ver relatórios: áreas destinada a consulta/visualização de relatórios referentes aos 

dados coletados; 
• Excluir: permite a exclusão definitiva do instrumento. 
 
 

19 20 21 22 23 24 
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3. Funções básicas para construção do instrumento 
 

Ao criar um novo instrumento (13), o sistema abre nova tela com os recursos 
disponíveis para a construção do instrumento: 
• Visual (25): item disponível para edição da aparência do instrumento; 
• Fluxo de pesquisa (26): permite a alteração do fluxo de aplicação do instrumento. É útil 

em instrumentos em blocos; 
• Opções de pesquisa (27): opções relacionadas a apresentação do instrumento, incluindo 

idioma da pesquisa, proteção e regras de conclusão; 
• Ferramentas (28): inclui diversas ferramentas avançadas para ser utilizado no 

instrumento; 
• Colaborar (29): permite o compartilhamento do instrumento com outro usuário que tem 

conta Qualtrics. Permite o compartilhamento com permissão para editar, ver relatórios, 
ativar, copiar e/ou distribuir; 

• Visualizar (30): permite a visualização do instrumento ao longo da construção, para teste 
de usabilidade; 

• Publicar (31): Ao distribuir o instrumento pela primeira vez, o Qualtrics publica o 
instrumento pela primeira vez. No entanto, você pode publicar, ou republicar, este 
instrumento a qualquer momento; 

Ao criar novo instrumento, ele já inicia com a inclusão de uma pergunta, do tipo 
múltipla escolha. 
• Tipo de pergunta (32): permite a alteração do tipo da pergunta; 
• Opções da pergunta (33): área destinada a inclusão de lógica de apresentação, salto 

lógico, código de valores e/ou aleatoriedade; 
• Configurações da pergunta (34): área que permite a customização das opções da 

pergunta, posição e/ou validação; 
• Criar nova pergunta: permite a inclusão de nova pergunta ao instrumento; 

 
 
3.1. Criar nova pergunta 

 
Ao iniciar um novo instrumento, já inicia com uma pergunta do tipo múltipla escolha 

criada. Todas as informações apresentadas no instrumento do Qualtrics precisam, 
necessariamente, ser uma pergunta.  

25 26 27 28 29 30 31 

32 

33 

34 
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Geralmente, os instrumentos começam 
com apresentação de informações gerais. O 
Qualtrics permite a alteração do tipo para um 
formato de pergunta sem resposta: 
• Clique no botão Tipo de pergunta (32), em 

Texto descritivo, Texto formatado (36); 
• Ao clicar no texto da pergunta, clique em 
Editor de conteúdo (37) para abrir tela para 
criação de conteúdo com opções avançadas 
de edição; 
• Ao abrir o editor, a tela inicia com barra de 
ferramentas (38) muito parecida com as 

opções de edição dos editores de texto mais comuns. O pesquisador pode criar e editar 
o texto com as informações gerais importantes para a pesquisa; 

• Ao concluir a edição do texto, clique em qualquer ponto da tela, fora do ambiente de 
edição. O Qualtrics efetivará a edição. 

 
Importante: O Qualtrics não tem botão de salvar. Todas as ações realizadas no instrumento 
são salvas automaticamente. 

 
3.1.1. Tipo, tamanho, outras características da pergunta 
 

Ao criar nova pergunta (35), o Qualtrics oferece opções para edição das 
características da pergunta. 

O tipo da pergunta (32) pode ser alterado a qualquer momento e deve refletir o 
interesse do pesquisador nos dados coletados pela pergunta. A ferramenta oferece diversos 
tipos de pergunta agrupados em 4 grupos: 

36 

37 

38 
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- Conteúdo estático (39): perguntas sem resposta, utilizadas somente para apresentação de 
informações: 

• Texto descritivo: tipo adequado para apresentação de texto, incluindo outros objetos 
(gráfico, tabela, vídeo etc); 

• Gráfico: tipo adequado para apresentação de imagem; 
- Perguntas padrão (40): perguntas mais comuns no dia-a-dia: 

• Múltipla escolha: grupo de tipos para escolha única ou múltipla; 

 
Caixa de seleção 

 
Lista suspensa 

 
Resposta única 

 
Resposta múltipla 

• Entrada de texto: grupo de tipos que permite a digitação do respondente: Linha única 
(caixa de texto com apenas 1 linha para digitação), Multilinhas (caixa de texto com 
espaço correspondente a 3 linhas), Senha (caixa de texto com uma linha que utiliza 
máscara comum a campo de senha), Redação (caixa de texto com espaço 
correspondente a 6 linhas) ou Formulário (pergunta com mais de uma caixa de texto. 
Utilizado em pergunta composta, como endereço); 

• Ordem de classificação: grupo de tipos destinados a ordenação de itens de acordo 
com algum critério estabelecido pelo pesquisador:  

 
Arrastar e soltar 

 
Botões de opção 

39 

40 

41 

42 
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Caixa de texto 

 
Caixa de seleção 

• Quadro matriz: grupo de tipos destinados a apresentação da pergunta como matriz: 

 
Likert 

 
Bipolar 

 
Ordem de classificação 

 
Soma constante 

 
Entrada de texto 

 
Perfil 

 
MaxDiff  

• Cursor: grupo de tipos destinados a priorização de argumentos utilizando 
apresentação gráfica: 

 
Barras 

 
Cursores 

 
Estrelas  

• Lado a lado: permite a construção de pergunta que combina, lado a lado, mais de um 
tipo de pergunta, incluindo lista suspensa, resposta única e/ou resposta múltipla: 
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- Perguntas de especialidade (41): perguntas diferenciadas, para usos mais específicos. 
Devem ser usadas com moderação: 

• Soma constante: tipo de pergunta que permite a utilização de pesos, barras ou 
cursores com a funcionalidade complementar de somar as escolhas. Permite, 
inclusive, a limitação pela soma das respostas; 

• Selecionar, agrupar e classificar: itens definidos pelo pesquisador devem ser 
selecionados, arrastados e soltados em caixas (grupos); 

• Hot Spot: permite a utilização de gráfico com identificação de regiões em que o 
respondente deverá clicar e escolher entre concordo ou discordo com as áreas; 

• Mapa de calor: permite a utilização de gráfico com leitura de região (ou regiões) em 
que o respondente de identifica (clica); 

• Gráfico deslizante: utiliza desenhos com cursores deslizantes para indicação da 
escolha do respondente, agrupados em indicadores (medidores, termômetro, 
semáforo, sorriso ou graduações) e barras; 

• Detalhar: permite a construção de pergunta com possibilidade de parametrização do 
número de opções e a importação das respostas (opções da lista suspensa) utilizando 
arquivo CSV; 

• Net Prometer Score: se trata de um tipo de pergunta com base na metodologia NPS, 
em que a satisfação (ou lealdade) dos clientes de uma empresa são medidas 
utilizando escala de 0 a 10. Nesta metodologia, geralmente, os valores de 0 a 6 são 
detratores, 7 e 8 são neutros e 9 e 10 são promotores; 

• Destaque: permite a criação de pergunta em que o respondente poderá destacar 
partes de um texto, evidenciando se gosta, não gosta ou nem gosta nem deixa de 
gostar com cliques do mouse; 

• Assinatura: permite a criação de campo para coleta de assinatura do respondente; 
- Avançada (42): outros tipos de perguntas, para coleta de itens avançados: 

• Temporização: permite o registro de temporizador das ações do respondente na 
página (ou bloco) em que foi incluída. Registra tempo (em segundos) até o primeiro 
clique, tempo até o último clique, tempo para envio da página (transição) e número 
de cliques. Estas informações não são apresentadas ao respondente; 

• Pergunta de metainformação: permite o registro de informações relacionadas ao 
equipamento utilizado para preenchimento do questionário: navegador, versão do 
navegador, sistema operacional, resolução da tela (tamanho), versão do Flash e 
suporte do Java. Estas informações não são apresentadas ao respondente; 

• Carregar arquivo: permite o upload de arquivo pelo respondente; 
• Verificação Captcha: pergunta do tipo para validação de respondente por ação 

humana. Solicita a marcação do item “Não sou um robô”. 
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3.1.2. Forçar resposta 
 

Na área de configuração da pergunta (34), o 
Qualtrics oferece duas opções de validação (43): 

• Forçar resposta: exige que o respondente responda 
a pergunta, não passando para a próxima página 
sem que ele o faça; 

• Solicitar resposta: indica que a pergunta deve ser respondida, mas permite que o 
respondente siga sem preencher. 

 
3.1.3. Tipo de Validação 
 

Na área de configuração da pergunta (34), para alguns tipos 
de pergunta, o Qualtrics possibilita outras opções de validação. Os 
tipos de validação (44) mais comuns estão vinculados a pergunta 
Entrada de Texto: 

• Comprimento mínimo: número mínimo de caracteres que deve 
ter na resposta; 

• Comprimento máximo: número máximo de caracteres que 
pode ter na resposta; 

• Intervalo de caracteres: número mínimo e máximo de caracteres que pode ter na 
resposta; 

• Validação de conteúdo: opções para validar o conteúdo (45) preenchido pelo 
respondente: 
o Endereço de e-mail: valida se a resposta é um endereço de 

e-mail válido (com @ e sinal “.” em algum lugar depois do 
@); 

o Número de telefone: valida se a resposta é um telefone 
válido (disponível somente para EUA, Canadá, Reino 
Unido, Austrália, Nova Zelândia ou Holanda); 

o Estado: valida se é um dos estados do EUA; 
o Código postal: valida se a resposta é um código postal 

válido (disponível somente para EUA, Canadá, Reino 
Unido, Austrália, Nova Zelândia ou Holanda); 

o Data: valida se a resposta é uma data que segue o formato 
válido (formatos disponíveis: mm/dd/aaaa, dia/mês/ano, 
ano/mês/dia); 

o Número: valida se a reposta é formada somente por 
números, incluindo a possibilidade de definição do valor mínimo, máximo e/ou 
casas decimais; 

o Só texto: valida se a resposta não contem números; 
• Validação personalizada: opção disponível a vários tipos de pergunta e permite a 

parametrização de mensagem personalizada de acordo com a escolha do 
respondente. 

 
Importante: Deixe claro no enunciado da pergunta qual validação será utilizada para que o 
respondente não seja confundido. 
 

43 

44 

45 
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3.1.4. Lógica de exibição 
 

No menu Opções da pergunta (33), assim como na 
coluna de Configurações da Pergunta (34), entre as Ações 
disponíveis (46), é possível Adicionar lógica de exibição . A 
proposta desta função é permitir decidir se a pergunta é exibida 
com base em alguma condição. 

Também é 
possível Adicionar 
lógica de exibição nas 
opções da pergunta (47). Com base em uma 
condição, é possível decidir se a opção será 
apresentada. 

Entre as condições disponíveis, as principais são baseadas em perguntas do instrumento, 
cotas, dados dos contatos, localização do respondente e tipo de dispositivo.  

• Pergunta (48): é possível decidir 
se a pergunta/opção que recebeu 
a lógica de exibição será 
apresentada com base na 
resposta de pergunta anterior. Entre as opções de validação da pergunta anterior, é 
possível escolher se a opção foi selecionada, não foi selecionada, foi exibida ou não 
exibida; 

• Lista de contatos (49): é possível 
decidir se a pergunta/opção que 
recebeu a lógica será apresentada 
com base em um valor da lista de 
contatos. Entre as opções de validação é possível escolher se os campos Primeiro 
Nome, Sobrenome, e-mail ou Dado externo é igual, diferente, maior, menor ou contém 
um determinado valor, ou se está vazio; 

Importante: Esta lógica somente será útil se a distribuição da pesquisa for realizada por e-
mail. 

• Localização (50): é possível decidir se a 
pergunta/opção que recebeu a lógica será 
apresentada com base na localização do IP do 
equipamento em que o respondente está 
utilizando. Entre as opções de validação é 
possível decidir com base no valor da cidade, 

estado, país ou localização no mapa. 
• Tipo de dispositivo (51): é possível 

decidir se a pergunta/opção que recebeu 
a lógica será apresentada com base no 
tipo do dispositivo utilizado pelo 
respondente. Entre as opções de validação é possível escolher se é (ou não) Celular 

(independente do sistema operacional), 
Blackberry, Android, iPad, iPhone, iPod, Opera 
Mobile, Palm, Windows Phone ou outro dispositivo 
(nenhum dos anteriores); 
• Cota (52): a Cota funciona como um 
contador. É possível decidir se a pergunta/opção 
será exibida com base no valor deste contador. 

46 

48 

47 

49 

50 

51 

52 
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Entre as opções de validação da Cota, é possível escolher se o valor foi alcançado, 
não foi alcançado, se é maior, menor ou igual; 
 

Importante: O uso combinado de Cota nas opções de uma pergunta pode ser útil como um 
controle de vagas. Neste caso, a opção deve ser apresentada enquanto a Cota 
correspondente não foi alcançada, além de associar o incremento da Cota a seleção da 
opção. 

 

Criação de nova Cota 

 
Para criar uma nova cota, deve clicar em Ferramentas (28), Cotas.  

• Clique em Adicionar cota 
(53) para criar uma nova cota. 
Clique em Criar múltiplas 
cotas para criar mais de uma 
cota ao mesmo tempo; 
• Clique para editar o 
tamanho e o nome da cota 
(54). Mantenha referência 
com a pergunta/opção que 
será utilizada; 
• Clique em Cota de lógica 
simples (55); 

• Indique a pergunta e opção em que a cota será 
associada. O contador será incrementado se a opção 
indicada por selecionada; 

• Escolha a ação que deverá ser executada quando a 
cota for atingida (56). Em caso de uso da cota em 
lógica de exibição, escolha Nenhum; 

• Clique em Salvar. 
 
3.1.5. Lógica de salto 
 

No menu Opções da pergunta (33), assim como na coluna de Configurações da 
Pergunta (34), entre as Ações disponíveis (46), é possível Adicionar lógica de salto . Esta 
opção permite a criação de condição de salto para outro ponto do questionário.  

• A condição leva em consideração a seleção (ou não) de uma das opções da pergunta 
em que a lógica foi incluída; 

• Entre as opções de salto (57), pode encolher saltar para alguma das perguntas a 
frente, para o fim do bloco ou para o fim da pesquisa (pulando todas as perguntas a 
frente e concluindo o preenchimento. 

 
 
 
 

Importante: O recurso de salto é especialmente útil para pergunta do tipo Termo de Aceite. 
Caso a escolha seja Não, o salto pode direcionar para o Fim da pesquisa. 
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3.1.6. Opções padrão 
 

No menu Opções da pergunta (33), em Adicionar opções 
padrão  é possível definir a opção que estará marcada (ou o 
texto preenchido no caso de campo tipo Entrada de texto) como 
padrão ao responder ao instrumento: 

• Clique em Adicionar opções padrão (58); 
• Escolha a opção padrão (ou preencha o texto); 
• Clique em Salvar. 

 
3.1.7. Recodificar valores 
 

No menu Opções da pergunta (33), em Recodificar 
valores (59), é possível definir padrão de codificação e 
nomeação das opções. A recodificação não altera a forma como 
as opções são apresentadas ao respondente, mas tratam de 
registro interno de valores: 

• Recodificar valores (60): criar código equivalente às 
opções apresentadas ao respondente. Útil na exportação 
para o SPSS, por exemplo, incluindo estes valores na 
base com o nome do rótulo da variável; 
• Nomeação da variável (61): criar versão do nome da 
opção para registro interno. Recurso útil em caso de 
opções com texto longo. O pesquisador pode adotar uma 
alternativa mais curta para registro interno, geração de 

relatório e exportação dos dados. 
 
3.1.8. Randomização 

 
No menu Opções da pergunta (33), em Randomização (62), é possível definir um 

padrão de randomização (apresentação aleatória) das opções da pergunta. Em as 
possibilidades oferecidas: 

• Tornar aleatória a ordem de todas as opções: apresenta todas as opções em ordem 
aleatória para cada respondente; 

• Presente apenas em do total de escolhas: reordena opções de forma aleatória em 
apenas um número de opções, deixando as demais na mesma ordem; 

• Randomização avançada: permite a randomização de parte das opções, 
escolhendo, inclusive, quais opções devem ser reordenadas e quais são fixas. 

 
Também é possível criar randomização das perguntas dentro de um bloco. Este é um 

recurso útil quando os respondentes estão próximos e o pesquisador quer evitar a troca de 
informações: 

• Clique em Opções de bloco (63) e em Perguntas aleatórias (64); 
• Escolha a randomização mais adequada. As opções são idênticas às utilizadas 

para as opções da pergunta. 
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Importante: O recurso de randomização das perguntas é útil para o caso de aplicação de 
teste/avaliação com a utilização do Qualtrics. 

 
3.2. Visual (Aparência) do instrumento 

 
 
Entre os recursos disponíveis para gestão 

do instrumento, é possível alterar a aparência. 
Basta clicar em Visual, no canto superior esquerdo 
da pesquisa. Segue a descrição dos recursos 
disponíveis: 

• Modelo: o pesquisador deve escolher 
entre um modelo estático ou dinâmico 
(dinâmico deixa a transição dos objetos 
com maior fluidez e permite a utilização de 
recursos adicionais), além de poder 
escolher entre modelo em branco ou com 
a logo da PUCPR; 

• Layout: disponível somente para modelos 
dinâmicos, oferece três opções de 
aparência das perguntas, bem como a 
animação dos objetos: Classic, Modern ou 
Flat; 

• Geral: oferece algumas opções para 
customização do visual: 
o Texto do botão (65): pode ser alterado para outro texto na apresentação do botão 

de avanço ou retrocesso do instrumento; 
o Barra de progresso (66): pode escolher entre não apresentar (padrão), apresentar 

com texto de progresso de 0 a 100%, sem o texto de progresso e somente a cor 
indicando o progresso ou com texto detalhado (texto de progresso + palavra 
Progresso); 

o Posição da Barra de Progresso (67): pode escolher para apresentar a barra no 
topo ou no rodapé do instrumento; 

o Cabeçalho ou Rodapé (68): clicando em Editar, o pesquisador pode editar o texto 
(incluindo objetos) que será apresentado no topo (cabeçalho) ou na parte inferior 
(rodapé) do instrumento; 

• Estilo: permite a alteração do esquema de cores, tamanhos e fontes; 
• Movimento: permite a inclusão de efeito de transição entre uma página e outra no 

momento da coleta dos dados; 
• Logotipo: permite a inclusão/edição da logo no instrumento. Disponível somente 

para modelo dinâmico; 
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• Plano de fundo: permite a edição da cor do fundo do instrumento. 
 

3.3. Visualização do instrumento 
 

Durante a construção do instrumento, é normal ter a necessidade de acompanhar a 
forma como o respondente visualizaria a pesquisa. O Qualtrics permite a visualização do 
instrumento a qualquer momento. Basta clicar no botão Visualizar (30) e terá acesso 
aos seguintes recursos: 

• Visualização do instrumento em formato desktop (69); 
• Visualização do instrumento em formato mobile (70); 
• Opção para reiniciar o preenchimento da pesquisa (71); 
• Opção para ignorar as validações de preenchimento e conteúdo que, 

eventualmente, foram utilizadas (72); 
• Botão para Fechar visualização (encerrar preenchimento) (73). 

 

 
3.4. Publicar (Iniciar) o instrumento 

 
Antes de distribuir a pesquisa, o instrumento deve ser publicado. Esta ação 

transforma todas as ações durante a construção do instrumento em uma versão ativa. Para 

publicar uma pesquisa, deve clicar em Publicar  (31).  
Depois da primeira publicação, todas as demais alterações realizadas se tornam 

rascunho e somente estarão disponíveis para coleta após nova publicação. Ao clicar em 
Publicar, o sistema mostra a data e o autor em que a versão verá publicada, permitindo a 
edição da descrição da versão (74) (caso o pesquisador tenha interesse em registrar o 
detalhe da versão). Para confirmar a publicação, basta clicar em Publicar (75). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante: Caso o instrumento seja alterado depois de distribuir, as alterações da nova 
versão publicada terão efeito para os próximos respondentes. 
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4. Distribuição da pesquisa 
 

Após conclusão da construção do instrumento, o Qualtrics oferece algumas opções 
para distribuição e coleta de dados. 

Com o instrumento aberto, clique no menu superior, em Distribuições. A página abrirá 
com o Resumo de distribuição, que apresenta o status das respostas à pesquisa, agrupado 
por forma de distribuição. 

 
 
4.1. Link anônimo 

 
Permite a distribuição do instrumento por meio de um link geral, que pode ser 

compartilhado em grupos de Whatsapp, sites, e-mail ou outro meio. Adequado para 
situações em que o pesquisador não tem acesso a amostra ou utiliza um método de 
amostragem não probabilística. 

O uso de link anônimo permitirá a coleta dos dados e o registro de data, hora e local 
de preenchimento, mas não permitirá a identificação do respondente, a não ser que tenha 
pergunta para este fim. 

 
4.2. E-mails 

 
Permite a distribuição do instrumento utilizando uma lista de contatos previamente 

definida pelo pesquisador. Em caso de distribuição em que a amostra é identificável, este 
meio é favorável por possibilitar maior controle da distribuição, permitindo o controle dos 
respondentes, bem como o envio de lembrete e agradecimento facilmente. 

 
4.2.1. Criação da lista de contatos 

 
Antes de distribuir a pesquisa via e-mail, a lista de contatos precisa ser criada. A lista 

deve conter o endereço de e-mail e pode ter, também, Nome, Sobrenome e Dados de 
referência. O pesquisador pode incluir o nome completo no campo Nome e pode utilizar os 
demais campos para arquivar outros dados importantes. 

Para criar nova lista de contatos, acesse a área Contatos (9) e siga os passos: 

• Clique no botão ; 
• Preencha o campo Nome e clique em Próximo; 
• No próximo passo, os contatos podem ser agregados de três formas: 

o Importar de um arquivo: é possível importar lista de arquivo CSV, de acordo com 
o modelo disponibilizado  
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▪ Clique em Buscar e 
selecione o arquivo a 
lista de contatos; 

▪ Confirme a relação dos 
campos do arquivo com 
os campos da lista (76) e clique em Adicionar contatos. 

o Adicionar manualmente: é possível copiar e colar contatos para a lista, caso a 
caso ou a lista completa 
▪ Copie os contatos da lista em sua lista 

mantida em planilha (pode copiar as linhas 
e colunas correspondentes aos endereços 
de e-mail e demais campos); 

▪ Clique no campo do primeiro e-mail (77) e 
cole. Importante: a ordem dos campos 
deve estar na mesma ordem da lista do 
Qualtrics (E-mail, Nome, Sobrenome, Referência). 

o Importar a partir de uma pesquisa: é possível importar os contatos de acordo 
com as respostas de outra pesquisa 
▪ Selecione o projeto em 

que deseja importar os 
contatos; 

▪ Indique o intervalo de 
datas para seleção das 
respostas, se desejar; 

▪ Decida se os contatos 
selecionados devem ser transformados em novo contato ou se deve tentar 
atualizar contatos existentes e clique em Próximo; 

▪ Indique as perguntas que serão utilizada para alimentar os campos E-mail, 
Nome e/ou Sobrenome (78) e clique em Adicionar contatos. 

Ao final da 
importação, a 
ferramenta apresenta 
a lista com os 
contatos importados 
(79).  
 
 
 
 
 

 
Importante: Em caso de erro ou duplicação na importação, aparecerá botão (em amarelo) 
com status da importação e identificação do erro. 

 
4.2.2. Distribuição da pesquisa via e-mail 

 
Com o instrumento aberto, clique em Distribuições, depois clique em E-mail e clique 

no botão : 

76 
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• Selecione a lista de 
contatos criada 
anteriormente, clicando 
em Selecionar contatos 
(80), Minha biblioteca, 
encontre a lista e clique 
em Selecionar toda a lista 
de contatos; 

• Escolha quando o e-mail será encaminhado. Se selecionar Enviar agora, será 
encaminhado assim que o pesquisador clicar em Enviar. Se quiser agendar o envio, 
pode selecionar outra opção listada; 

• Digite o texto que será disparado no campo Assunto do e-mail (82); 
• Digite a mensagem do e-mail, 
respeitando as seguintes 
recomendações: 
o O texto “Seguir este link para a 
pesquisa:” pode ser retirado; 
o O texto “${l://SurveyLink?d=Take the 
Survey}” é responsável por gerar o 
hiperlink que levará ao questionário. É 
gerado para cada contato da lista e não 
pode ser excluído, no entanto, o texto do 
hiperlink (Take the Survey) pode ser 
trocado (83); 
o A parte que contém Ou copie e cole a 

URL abaixo no seu navegador de Internet: ${l://SurveyURL} deve ser mantida 
para apresentar o link copiável; 

o O texto “Seguir a link para excluir de e-mails futuros:” pode ser retirado; 
o O texto “${l://OptOutLink?d=Clique aqui para cancelar inscrição}” é responsável 

por diminuir a probabilidade de sua pesquisa ser encaminhada para a pasta de 
spam. É recomendado que seja mantida, no entanto, a fonte pode ser pequena, 
localizado no final da mensagem e o texto do hiperlink (Clique aqui para cancelar 
inscrição) pode ser trocado (84). 

o No início da mensagem, o 
pesquisador pode utilizar outro 
recurso da ferramenta. É possível 
incluir na mensagem uma mala direta 
com o nome do respondente 
registrado na lista de contatos (85). 
Basta clicar no ícone texto canalizado 
{A}, Campo dos contatos, Primeiro 
nome (86). 

• É possível salvar a mensagem para ser 
utilizada em distribuição futura como modelo. Para salvar, clique em Salvar Como 
(87), digite o Nome e clique em Salvar mensagem; 

• Também é possível carregar uma mensagem salva anteriormente. Para isto, basta 
clicar em Carregar mensagem (88), Minha biblioteca e clicar na mensagem que 
devera utilizar. 

• Após conclusão das edições, basta clicar em Enviar. 
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Após o envio, aparecerá quadro com o resumo da distribuição, com os dados da data 
de envio, o número de e-mails enviados, falhados, respostas já iniciadas, concluídas, bem 
como os e-mails retornados e/ou duplicados (89).  

 

Nesta mesma tela é possível encaminhar lembretes ou mensagens de 
agradecimento. 
 
4.2.3. Envio de lembrete 

 
A qualquer momento depois da distribuição, é possível encaminhar lembrete para os 

contatos que ainda não responderam a pesquisa. Para isto, basta clicar em Agendar 
lembrete (90), preencher a mensagem (seguir as premissas do item anterior) e clicar em 
Enviar. 
Importante: No caso de lembrete, não é preciso selecionar destinatários. O Qualtrics 
encaminhará somente para os contatos que ainda não concluíram o preenchimento. 

 
4.2.4. Envio de agradecimento 

 
A qualquer momento depois da distribuição, é possível encaminhar agradecimento 

para os contatos que responderam a pesquisa. Para isto, basta clicar em Agendar 
mensagem de agradecimento (91), preencher a mensagem (seguir as premissas do item 
anterior) e clicar em Enviar. 
Importante: No caso de agradecimento, não é preciso selecionar destinatários. O Qualtrics 
encaminhará somente para os contatos que concluíram o preenchimento. 

 
4.3. Links pessoais 

 
Caso queira utilizar lista de contatos para acompanhar as respostas, mas não quer 

encaminhar link por e-mail, pode gerar link diferente para cada contato da lista. Para gerar 
os links: 

• Clique em Links pessoais e em Criar links; 
• Selecione a lista de contatos em Minha Biblioteca 

(92); 
• Indique o prazo para expiração do link e clique em 

Criar links; 
• Abrirá tela para salvar arquivo CSV com a relação dos 

contatos e seus respectivos links. 
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4.4. Mídia social 
 

O Qualtrics também tem a possibilidade de distribuir a pesquisa utilizando o 
compartilhamento dia redes sociais diretamente da plataforma. Entre as redes a disposição, 
constam Twitter, Facebook, Reddit, Linkedin, Google+ ou Pinterest. 

A ferramenta irá solicitar o login na rede e gerará o post para a rede desejada. 
 

4.5. Aplicativo off-line 
 

A ferramenta também oferece possibilidade de coleta de dados sem acesso a rede 
de internet. Para tanto, o pesquisador precisa instalar um aplicativo do Qualtrics no 
dispositivo mobile (smarthphone ou tablete), coletar os dados e encaminhar para o Qualtrics. 

O capítulo Utilizar o Qualtrics Off-line descreve como instalar e utilizar o aplicativo off-
line. 
 
4.6. Código QR 
 

Outra forma de distribuição oferecida pela ferramenta, e que amplia as possibilidades 
de alcançar o público alvo da pesquisa, é a geração de código QR. 

O Qualtrics gera imagem em formato QR (código de barras bidimensional que pode 
ser facilmente escaneado usando a maioria dos telefones celulares equipados com câmera), 
que pode ser salvo e compartilhado ou impresso em materiais para divulgação em locais 
públicos. O código direciona para o endereço do link anônimo. 

5. Relatórios 
 
 

 

Ao clicar no menu Relatórios, o pesquisador tem acesso a consulta dos resultados 
com utilização de gráficos, tabelas e resumos descritivos dos dados coletados até o 
momento. De forma geral, é possível utilizar a ferramenta para: 

• Navegar pelas perguntas do instrumento (93); 

93 
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• Adicionar filtro dos dados apresentados utilizando 
como critério algum campo da lista de contatos ou 
resposta de perguntas (94); 

• Compartilhar relatório em formato PDF, Word, 
Powerpoint (cada gráfico ou tabela fica em um slide), 
CSV, gerar link para acesso público ou encaminhar por 
e-mail (95). 

Também é possível editar os componentes do relatório. 
No caso do gráfico, a ferramenta oferece diversas opções. 
Para edição, clique no gráfico e, ao lado direito, aparecerá as 
seguintes opções: 

• Métrica: escolha da forma de apresentação dos dados 
entre contagem, média, mínimo, máximo ou soma; 

• Casas decimais: número de casas decimais utilizadas 
na apresentação dos dados; 

• Divisão por: possibilidade de agrupamento dos dados 
do gráfico utilizando as opções de alguma pergunta; 

• Título: edição do título do gráfico; 
• Visualização: possibilidade de alteração do formato do 

gráfico. As opções disponíveis são: barra, linha, pizza, 
barra de discriminação ou gráfico de escala; 

• Ordenador valores: possibilidade de alteração da ordem 
de apresentação das opções; 

• Mostrar eixo X: possibilidade de ocultar o eixo X; 
• Mostrar eixo Y: possibilidade de ocultar o eixo Y; 
• Truncar etiquetas: possibilidade de definição do tamanho 

do texto das opções que deve ser apresentado no gráfico; 
• Exibir etiquetas da barra: escolha se os valores de 

referência devem ser apresentados no gráfico; 
• Exibir legenda: escolha de a legenda será exibida do lado 

direito, no inferior ou sobre o gráfico; 
• Paleta de cores: possibilidade de alteração do esquema 

de cores do gráfico utilizando paletas pré-definidas; 
• Valores de eixo: possibilidade de alteração do texto das 

escolhas a ser apresentado ou, até, ocultação de opções indesejadas. 
 

6. Análise e dados 
 

Com o projeto aberto, ao clicar no menu Análise e dados, o pesquisador terá acesso 
aos dados 
coletados aberto 
por resposta (96), 
geração de 
tabelas cruzadas 
(incluindo teste de 
Qui-Quadrado) 
(97) e exportação 
dos dados (98). 
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6.1. Dados 
 
No menu Dados (96), o pesquisador tem acesso aos dados abertos por 

resposta/respondente. Cada linha representa um questionário preenchido e é possível 
consultar um questionário individualmente, clicando na linha de interesse. 

Além disto, cada resposta oferece opções de ações (99). Entre as ações, é possível: 
• Ver resposta aberta; 
• Excluir participação/questionário preenchido; 
• Retornar resposta, utilizando o mesmo link e reiniciando a coleta do respondente 

retornado; 
• Retornar resposta como nova resposta, utilizando outro link e mantendo a coleta 

realizada anteriormente; 
• Exportar o questionário preenchido em formato PDF. 

 
6.2. Tabelas cruzadas 

 
É possível criar nova visualização de tabela cruzada no próprio Qualtrics. Para isto, 

clique no menu Tabelas cruzadas (97) e clique em : 
• Indique o nome que quer 

dar a tabela (100). Pode 
utilizar o título da tabela 
que pretende montar ou 
deixar o nome sugerido. 
Não influencia o resultado 
do cruzamento; 

• Selecione a variável que 
será incluída como coluna 
(101) e a variável que 
será incluída como linha 
(102). Em caso de disciplina de múltipla escolha ou matriz, você pode escolher as 
declarações que serão apresentadas; 

• Clique em criar tabela cruzada 
A tabela gerada se 

assemelha a tabela criada em 
outras ferramentas de planilha 
eletrônica (103). Entre os 
resultados é apresentada a 
tabela com o resultado do teste 
de qui-quadrado entre as duas 
variáveis qualitativas (104). 

 
 
 

 
6.3. Exportar dados para Excel ou SPSS 
 

O Qualtrics permite a exportação da base de dados para os formatos CSV (utilizado 
no Excel), XML, SPSS, HTML e TXT. Também é possível exportar (em arquivo zip) os 
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anexos carregados pelos respondentes em capôs do tipo arquivo. Os dois formatos mais 
comuns para exportação são em CSV e SPSS.  

Para exportar os dados, clique 
no menu Dados (96), em Exportar e 
importar (98) e em Exportar dados. 
Atualmente, no Brasil, o formato mais 
adequado para exportação não é o 
praticado atualmente pelo Qualtrics. Deve clicar em Usar Exportador Preexistente (105).  

Ao escolher exportar para formato SPSS, alguns cuidados são importantes: 
• Se preferir, pode incluir uma faixa de dados (coletas em um intervalo inicial e final); 
• Deve marcar a opção para usar os números das perguntas, mantendo, assim, as 

variáveis como numéricas; 
• Deve desmarcar a opção para compactar dados, deixando de gerar arquivo zipado; 
• Clicar em baixar para gerar o arquivo .sav. 

Ao escolher exportar para formato 
CSV, alguns cuidados são importantes: 

• Se preferir, pode incluir uma faixa 
de dados (coletas em um intervalo 
inicial e final) (106); 

• Pode escolher entre exportar os 
dados em formato numérico (60) 
ou com o texto (61) das opções 
(107); 

• Escolher levar a identificação dos 
números da pergunta (Q01, Q02 
etc). Não influencia na análise e 
pode ser desconsiderada (108); 

• Deve desmarcar a opção para 
compactar dados, deixando de 
gerar arquivo zipado (109); 

• Clicar em baixar para gerar o 
arquivo .csv. 

Depois de exportar os dados em formato CSV, alguns cuidados são necessários para 
importa-los no em formato Excel (.xlsx): 

• Depois de salvar o arquivo .csv, abra um Excel novo para importar os dados 
baixados; 

• Clique no menu Dados, Obter Dados Externos, Do Texto, encontre o arquivo .csv e 
clique em Obter dados; 

• Selecione a opção Delimitado e 
origem do arquivo Unicode (UTF-
8), que é o padrão utilizado pelo 
Qualtrics; 

• Entre os Delimitadores, marque a opção Vírgula e clique em Concluir; 
• Indique a planilha existente, célula A1 para 

baixar os dados e clique em Ok. 
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7. Utilizar o Qualtrics Off-line 
 

O Qualtrics tem um app para instalação em equipamentos mobile (tabletes e 
smartphones) e que permitem a coleta em modo off-line (sem anexo a internet no momento 
da coleta).  
Importante: A permissão para utilização do Qualtrics off-line não é um dos recursos ativos 
para todos os usuários habilitados na instituição. Caso não consiga acessar a ferramenta, 
contate um dos administradores para liberação do acesso. 

 
7.1. Instalação do Qualtrics off-line 

 
Atualmente, a ferramenta apresenta suporte para 

sistemas IOS (Apple Store) e Android (Google Play). Para 
instalar a ferramenta, o pesquisador deve acessar o 
ambiente para download de app e procurar pelo termo 
Qualtrics Surveys (110). Deve baixar e instalar o app. 

Após a instalação do app, o pesquisador precisa 
ativar o dispositivo com uma conta válida do Qualtrics. 

• Preencha os campos usuário e senha com os dados 
utilizados para acessar o Qualtrics online; 

• Preencha o campo Device Identifier com um nome (identificador do dispositivo); 
Importante: No caso de coleta em mais de um dispositivo com o mesmo usuário, basta 
utilizar nomes diferentes. 

• Para o campo ED Tracking (111), é preciso acessar 
a conta no Qualtrics 
online, clicar no botão 
pessoal (12), depois 
clicar em Configurações 
de conta (16), ir até o 
item Ids da Qualtrics e 
utilizar o token constante 
no quando Usuário, 
campo Código (112). 
 

Ao concluir a ativação do dispositivo, todos os 
instrumentos cadastrados na conta surgirão no 
dispositivo. 
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7.2. Download das perguntas do instrumento (online) 
 

Antes de iniciar a coleta dos dados utilizando o 
dispositivo, é preciso realizar o download do 
instrumento. Para tanto, clique no nome da pesquisa e 
clique no botão Download Survey (113).  

Esta etapa precisa de acesso a internet. 
 
Importante: Se o instrumento for alterado no Qualtrics 
online, é preciso realizar novo Download para que as 
alterações estejam disponíveis no dispositivo. 
 

 

 

7.3. Coleta de dados (off-line) 
 

Depois de realizar o download do instrumento, a 
coleta dos dados pode ser iniciada. Não precisa ter 
acesso a internet nesta etapa. 

• Para coletar dados, basta clicar em Take Survey 
(114); 
• Colete os dados do entrevistado; 
• Ao concluir, basta clicar em Reiniciar (118) para 
iniciar nova coleta; 
• Na tela inicial do instrumento é possível checar o 
número de respostas 
coletadas (115), 
respostas ainda não 
encaminhadas ao 
Qualtrics (116) e 
respostas já 
encaminhadas ao 
Qualtrics (117). 
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7.4. Encaminhar dados para Qualtrics (online) 
 

Ao concluir a coleta, os dados precisam ser 
encaminhados ao Qualtrics online. Para tanto, basta clicar no 
botão Upload (119). 

Para este passo é preciso estar conectado a internet. 
 
Importante: No caso de coleta em período prolongado, é recomendado que o Upload seja 
realizado em mais de um momento. 
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